
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
Estado do Paraná

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE. Aos
oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (08.07.2017), quinta-
feira, às quinze horas e quinze minutos  (15h15min), na sala de reuniões da Câmara
Municipal de Toledo,  teve início a sexta reunião da  Comissão do Meio Ambiente,
conduzida  inicialmente  pelo  vereador  Corazza  Neto,  em  razão  da  ausência  do
presidente e vice-presidente. O vereador Corazza Neto saudou todos os presentes e
solicitou ao vereador Edmundo Fernandes que fizesse a chamada dos membros da
Comissão.  Estavam presentes  os  vereadores Ademar  Dorfschmidt,  Antonio  Zóio,
Corazza Neto, e Edmundo Fernandes. Estava ausente o vereador Valtencir Careca.
Havendo quórum legal, a reunião foi declarada aberta. Estavam presentes também,
para acompanhar a reunião e desenvolver os trabalhos legislativos, os servidores da
Câmara, Viviane Kaghofer e Celestino de Oliveira Brito. Para iniciar, foi colocada em
votação a ata da quinta reunião ordinária desta comissão, realizada no dia vinte e
nove de junho, sendo aprovada por unanimidade.  Em seguida, passou-se para a
NOMEAÇÃO DE RELATORES das matérias em pauta. Projeto de Lei nº 94, de 2017,
do Poder Executivo, que aprova o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Toledo –
PMRH.  Para este projeto,  o vereador Antonio Zóio foi  designado como relator.  Na
sequência, foi informado o recebimento do Ofício nº 583/2017 – 3PJ, da 3ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Toledo, que relata informações acerca de medidas adotadas
pelo Ministério Público envolvendo poluição atmosférica no Município de Toledo. Neste
momento, o presidente da comissão, vereador Ademar Dorfschmidt, se fez presente na
reunião. O vereador Corazza Neto fez um relato sobre o ofício, e, após uma breve
discussão,  o presidente informou que o assunto seria melhor debatido na próxima
reunião. Ao final, o presidente relatou a existência de um novo loteamento no Município
que pode estar sendo construído de forma irregular. O presidente convidou os membros
da comissão que, após a reunião, o acompanhassem para verificação  in loco  deste
loteamento. Cumprida a finalidade da reunião da Comissão do Meio Ambiente, e nada
mais  havendo  para  ser  tratado,  o  presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e
declarou encerrados os trabalhos às quinze horas e trinta minutos (15h30min) do dia
oito de setembro de dois mil e dezessete (08.09.2017), determinando a lavratura desta
ata, que vai assinada por ele e pelos demais membros da comissão presentes.
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A gravação da reunião está disponível, na íntegra, no canal da Câmara Municipal de Toledo no YouTube.
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